
Syftet med reservatet: Reservatet har bild-
ats för att bevara den biologiska mångfalden 
och skydda områdets unika arter och värde-
fulla naturmiljöer. Dessutom ska det rörliga 
friluftslivet i området kunna fortsätta att 
bedrivas utan att naturvärden går till spillo.
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Listen to the sounds of water from 
Springkällan. Wander one of the many 
paths through the area and follow the 
undulations of the river through the 
wide ravine. Build a crackling campfire 
at one of the windbreaks. Bicycle, hike, 
ski or snow scooter – Enån offers beau-
tiful natural surroundings with a wealth 
of outdoor experiences for everyone, 
all year round. 
You stand in an ancient delta with vast 
layers of sand beneath your feet, up to 90 
metres at the deepest point. The sand was 
deposited around 9,000 years ago, where 
an ice river ran out into what was then the 
Baltic coast. Now, Enån winds through the 
sand, constantly creating new shorelines.  

The thick, sandy layers in the valley are 
rich in lime. Where lime loving beauties like 
sarcosoma globosum, otherwise known as 
“witches cauldron,” and bird’s-eye primrose 
thrive. Rarely seen lichens grow on the old 
spruce trees, and the damp sand is covered 
with emerald green mosses.  Birds simply 
love the valley of the Enån stream. Come 
here early on a June morning, and listen to 
the song thrushes, the Eurasian wrens and 

 IN THE RESERVE IT IS FORBIDDEN TO:
• digging up plants, damaging growing or dead trees or 

shrubs, whether standing or fallen, with the following 
exceptions: 
-  loose twigs and smaller branches may be picked. 
-  trees that have fallen over paths may be cut and 

moved to the side. 
-  where permission has been specifically granted. 

• driving motor vehicles off-road, with the exception of: 
-  where ground is snow covered, snow scooters may be 

used on snow scooter trails or outside of these if the 
purpose is to prepare for organized outdoor or sport-
ing activities, e.g. skiing. 

-  light vehicles may use the reserve’s trail network for the 
purpose of transporting people with disabilities, where 
specific permission has been granted.

Rules and regulations with permits 
Rules requiring permits are found in the decision of the 
County Administrative Board of Dalarna.

 I RESERVATET FÅR DU INTE: 
• gräva upp växter samt skada växande eller döda, stående 

eller omkull fallna, träd eller buskar med följande undantag:
-  lösa kvistar och mindre grenar får plockas.
-  träd som fallit över stigar får kapas och flyttas åt sidan.
-  i samband med givna tillstånd

• framföra motordrivet fordon utanför reservatets vägar 
med undantag:
-  då marken är snötäckt får snöskoter framföras på snö-

skoterled eller utanför sådan om syftet är att iordning-
ställa för organiserad friluftslivs eller sportaktivitet, till 
exempel skidåkning.

-  lättare fordon får framföras på reservatets stignät om 
syftet är att transportera rörelsehindrade i samband 
med givna tillstånd.

Föreskrifter med tillstånd
Föreskrifter som kräver tillstånd hittas i beslutet hos  
Länsstyrelsen. 
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WELCOME TO ENÅN the wood warblers singing their heart out in early 
summer greenery. 

Grassland farming from the distant past have also 
changed Enån’s beaches and their appearance. 
In the past, they were open flowering meadows. 
At that time, winter fodder for the village’s cows 
and goats were obtained from here. The sound of 
sweeping scythes has long since fallen silent, and 
the meadows have now been transformed into lush 
deciduous forests. However, along the Vinterån 
stream, some open fields still remain.

Bombmurkla finner du här i Enån i tät gran-
skog. Här kan du också se hänglavar och med 
lite tur trådbrosklav.

Storlek: 5–12 cm
Livsmiljö: I mossa och granbarr i sandblandad 
jord under gran på skogsklädda åsryggar
Synlig på året: Februari till maj (vid snösmält-
ningen)
Hot: Grustäkter, kalhyggesbruk
Rödlistad, fridlyst

3  BOMBMURKLA  
(Sarcosoma globosum)

Lyssna till Springkällans vattenkaskad. 
Vandra en av de många stigarna 
genom området och följ åns mjuka 
svängar i den breda ravinen. Gör upp 
en sprakande eld vid ett vindskydd. 
Cykla, vandra, åk skidor eller skoter 
– Enån erbjuder närnatur med rika 
friluftsupplevelser för alla, året om.

Reservatsgräns

Parkering

Bro

Rastplats

Vindskydd

Eldplats

Tavlans plats

Väg

Kraftledningsgata

1  SPRINGKÄLLAN Följ leden ett kort stycke från den norra 
parkeringen så når du Springkällan. Här borrade man efter olja 1869. 
Och upp ur borrhållet kom vatten, inte olja – man hade träffat en kraftig 
källåder av grundvatten. Vattnet sprutade, och gör så än idag, rakt upp 
av egen kraft. Platsen blev snabbt en sevärdhet. Slå dig ner vid vind-
skyddet och förundras över vattenstrålens till synes eviga fontän.

VÄLKOMMEN TILL ENÅN

Du står i ett gammalt delta, under fötterna har 
du ett mäktigt lager av sand, upp till 90 meter 
som djupast. Sanden kom hit för cirka  
9 000 år sedan, då en isälv rann ut här i det 
som då var Östersjöns kust. Nu slingrar sig 
Enån ner genom sanden och mejslar ständigt 
ut nya strandlinjer. 

NJUT AV ETT FANTASTISKT FÅGELLIV
De tjocka sandlagren i dalgången är rika på 
kalk. Då trivs kalkälskande skönheter som 
bombmurkla och majviva. På de gamla granar-
na växer sällsynta lavar och den fuktiga sanden 
täcks av smaragdgröna mossor.  Fåglar älskar 
Enåns dalgång. Kom hit en tidig junimorgon 
och lyssna till taltrast, gärdsmyg, grönsångare 
som sjunger av hjärtans lust i försommar-
grönskan. 

GAMMALT SLÅTTERBRUK 
Enåns stränder har också bytt skepnad.  
Förr var de öppna blommande ängar. Då  
hämtades vinterfoder till byarnas kor och 
getter här. Ljudet av svepande liar har sedan 
länge tystnat och ängarna har nu förvandlats 
till frodiga lövskogar. Men längs med Vinterån 
finns några öppna marker fortfarande kvar.

4  MOSIPPA  
(Pulsatilla vernalis)

På heden ser du mosippa, nattviol och 
svampar. Mosippan gynnas av naturvårds-
bränning som genomförs här.

Storlek: 5–20 cm
Livsmiljö: Torra, ofta sparsamt tallbeväxta 
marker
Synlig på året: April till juni
Hot: Igenväxning, grustäkter, brist på 
skogsbrand och betesmarker
Rödlistad, fridlyst
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2  MEANDER I ENÅN Från någon av de många broarna över Enån kan du se 
hur det strömmande vattnet skapat buktande meandrar i sandbrinken. Döda träd, så 
kallade lågor, får ligga kvar på marken och i vattnet. De ger mat och livsrum för både 
djur och växter.
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